
V Břidličné 11. 5. 2020 

Vážení rodiče žáků 1. stupně, 

 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 

umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. - 5. roč.) v dětských skupinách. 

Docházka u výše uvedených nebude povinná. 

Z rozhodnutí ředitele školy, na základě pokynů MŠMT, bude výuka 1. stupně na 

naší škole ZŠ Břidličná, probíhat každý den od 25. 5. do 30. 6. 2020. 

Organizace výuky: 

- Příchod ke škole na 7:55, kdy TU přebírá žáky. Pokud to bude jen trochu 

možné, dodržujte čas příchodu ke škole, ať nedochází ke zbytečnému 

shromažďování dětí. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům a 

zaměstnancům školy. Rodičům se doporučuje komunikovat se zaměstnanci 

školy telefonicky nebo emailem. 

- Výuka probíhá v čase od 8.00 do doby, než skupina odejde na oběd, 

dopoledne počítáme s 4 vyuč. h., bude upřesněno s ohledem na počty žáků. 

- Po obědě následuje čas volnočasových aktivit do 15:00. 

- Pro každou školní skupinu prvního stupně jsou určeny dvě osoby, jedna na 

ranní a jedna na odpolední směnu.   

- Distanční (dálkové) vzdělávání pro žáky, kteří nebudou do školy osobně 

docházet, bude nadále pokračovat. 

- V případě účasti žáka v dané výuce je nutné plnit hygienická nařízení, tzn. 

hygiena rukou, 2 roušky na den a igelitový sáček s sebou, dodržovat 

rozestupy 2m, neshlukovat se, dodržovat pokyny vyučujících. 

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít 

dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 

30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 

Třídní učitelé – kontaktují všechny rodiče, ověří zájem, informují rodiče o nutnosti 

doložit čestné prohlášení. Rodiče sdělí třídním učitelkám, zda dítě nastoupí, do 

18. 5. 2020 

Podle zájmu žáků a Vás rodičů budou utvořeny skupiny, nerozhoduje datum zpětné 

vazby. Doporučený maximální počet žáků ve skupině je 15, při vyšším počtu 

zařadíme dítě do další skupiny. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v 

lavici s rozestupy mezi lavicemi 2m. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici 

ve třídě. Skupiny mohou být tvořeny žáky více tříd nebo ročníků. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu, tedy ráno i případně odpoledne. 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 18. 5. 2020.  



Používání roušek:  

- Kde jsou roušky povinné – mimo prostor třídy musí mít žák vždy nasazenou 

roušku, popř. jinou ochranu nosu a úst, tzn. chodby, WC, zahrada, vstup do 

budovy, ve třídě při skupinové práci aj. 

- Pro použití roušek ve výuce budou pravidla domluvena na místě výuky. 

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své 

třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 min). 

 

K výuce žáci budou potřebovat psací i rýsovací potřeby, sešity daných předmětů a 

jejich učebnice. Dále svačinu a pití na dopolední výuku, školní jídelna bude, dle 

aktuální situace, od 25. 5. v provozu.  Nebude výuka TV. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě absence platí zásady 

omlouvání dle školního řádu, tedy do 3 pracovních dnů.  

 

Do pondělí 18. 5. 2020, do 10:00, dejte prosím informaci třídním učitelkám, zda se 

vaše dítě bude nebo nebude účastnit výuky.  

Pokud bude, vyplňte přiložený dotazník. 

Prosíme o zpětnou vazbu od zákonných zástupců všech žáků 1. stupně, ideálně 

přes elektronickou žákovskou knížku, formou sms nebo emailem. 

 

Pokud se dítě výuky bude účastnit,  je povinno do školy při nástupu donést 

vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění, viz příloha. Podpisem tohoto dokumentu také potvrzujete, 

že jste nebyli posledních 14 dní v kontaktu s osobou nakaženou Covid 19 nebo 

nemáte nařízenou karanténu.  

Bez tohoto dokumentu nebude žákovi umožněno účastnit se výuky. 

Bližší informace budou na webových stránkách školy, popř. stránkách MŠMT. 

 

S pozdravem, 

Mgr. Markéta Barschová 

zástupkyně ředitele 


